ФОРМУЛЯР ЗА ЗАЯВКА ОТ СУБЕКТ НА ДАННИ
Настоящият формуляр се използва за отправяне на заявка съгласно Общия регламент относно
защитата на данните за искане на информация относно личните Ви данни, които се съхраняват
от правни субекти на 3M („3M“).
Моля, отговорете на въпросите по-долу, за да можем по-лесно да обработим заявката Ви.
1. Лична информация
Звание
Фамилно име
както е изписано
в паспорта Ви
(ако имате такъв)
Бащино име
Собствено име
Други имена (напр.
моминско име), ако
е свързано със заявката
Адрес
Град
Пощенски код
Държава
Телефон за връзка
Имейл адрес
В случай че имаме въпрос по заявката Ви, как искате да се свържем с Вас? (поставете отметка
до един вариант)
По имейл

□

Ако искате да се свържем с Вас по друг
начин, моля, кажете ни как да го направим:
Ако предпочитаният Ви език за връзка
не е английски, моля, посочете
предпочитан език:

2. Други подробности
Субект на данни ли сте?

По пощата

□

□

Да, аз съм субект на данни (моля, изпратете ни документ за самоличност: копие на
паспорт или шофьорска книжка, или друг национален документ за самоличност. Моля,
скрийте снимката си и номера на социалната си осигуровка, ако присъстват
в документа).

□

Не, действам от името на субекта на данни с изричното му разрешение или чрез
подходящо юридическо пълномощие (моля, изпратете пълномощно и документ за
самоличност).

Как упражнявате тези права? (поставете отметка до един вариант):
Клиент

□

Служител/Подизпълнител

□

Друго:

Ако сте служител или бивш служител
и помните своя UPIN номер за 3M, моля,
посочете своя UPIN №:

Моля, посочете кои правни субекти на
3M са свързани със заявката Ви, ако
са Ви известни:

3. Заявка
За какво се отнася заявката Ви?
Моля, посочете подробности за конкретните
лични данни, които търсите.
Кога предоставихте информация на 3M
и в какъв контекст? (Можете да посочите
приблизителни дати).
Моля, посочете периода от време, за който
бихте
искали
да
Ви
предоставим
информация.
Моля, посочете друга важна информация,
която може да помогне при обработката на
заявката Ви.

4. Следващи стъпки
Моля, изпратете копие на този формуляр заедно с документ за самоличност (вж. точка 2 по-горе)
на Privacy_EU@mmm.com и ние ще отговорим на заявката Ви възможно най-скоро.
Съгласно приложимото законодателство сме длъжни да предоставим поисканата информация
в рамките на един месец след отправяне на заявката, при условие че тя съдържа цялата необходима
информация. В определени случаи имаме право да удължим срока с два месеца. Ако го направим,
ще Ви информираме в рамките на един месец след отправяне на заявката. Ако решим да не Ви
предоставим заявената информация (например ако не обработваме Ваши лични данни), ще Ви
информираме за това в рамките на един месец.
Препоръчваме да запазите копие от този формуляр за собствена справка.

3M ще обработи личните Ви данни и тези на субекта на данните, ако отправяте заявка от
името на друго лице, само с цел разглеждане и отговор на заявката Ви. Можете да намерите
повече подробности относно начина, по който обработваме личните Ви данни във връзка със
заявката Ви, включително колко време съхраняваме данните Ви, в политиката ни на
поверителност, която е публикувана тук https://www.3mbulgaria.bg/3M/bg_BG/3m-south-easteurope/privacy-policy/

